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A Creixell, a dos quarts de tres de la tarda
del dia 24 de gener de 2O19, es reuneixen
en la Casa de la Vila, els membres de la
Junta de Govem Local per tal de celebrar
SESSIÓ ORDINARIA en 1a convocatória

ASSISTENTS
PRESIDENT
Jordi Llopart iSenent
REGIDORS
Pilar Romero Gracia
Francesc Sentís Escamilla
HA EXUSAT L'ASSISTÉNCIA
Silvia Farrero Tahull
SECRETARI
Marina Rico Baez

amb

l'assisténcia

dels Srs.

regidors

expressats al marge.
Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia de
la secretária accidental de la Corporació.

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents

ACORDS
I.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA IO DE GENER DE
2019.
Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
data 10 de gener de 2019, es troba conforme is'aprova per unanimitat dels tres
membres assistents dels quatre que formen la Junta de Govern Local.

2..APROVACIÓ, SI ESGAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 01/2019.
Es fa avinent la relació de factures núm. 0112019 per un import de74.234,39 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2019.

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Aprovar la relació de factures núm. O1nA19 per un import de74.234,39 €.

3.. APROVACTÓ, SI ESCAU, DE LA FACTURA CORRESPONENT A LES OBRES
DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE DIVERSOS CARRERS A CREIXELL FASE
1.

Lempresa Edificacions i Urbanitzacions Vendrell S,L., adjudicatária de les obres del
Projecte d'Arranjament de diversos carrers a Creixell, fase 1, presenta la factura núm.

cl ¡scLÉsrA,
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20181139 per un import de 16.442,30 € (lVA inclos), corresponent a
d'obres núm. 2, signada pel técnic director de l'obra, sr. Jordi Molas Ruiz.

la certificació

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Primer.- Aprovar la factura núm. 2018/139 per un import de 16.442,30 € (lVA inclós),
presentada per I'empresa Edificacions i Urbanitzacions Vendrell S.L., que correspon a
la certificació d'obres núm. 2 de les obres del Projecte d'Arranjament de diversos
carrers a Creixell, fase 1.
Segon.- Comunicar-ho al departament d'intervenció municipal per al seu pagament.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PADRONS FISGALS DE L'ANY 2019.

L'import dels padrons

de

I'exercici 2019 és el següent:

PADRÓ TAXA GUA1......
PADRÓ TAXA ESCOM BRARIES
PADRÓ TAXA CEMENTIRI.........

31

.518,55 €

663.21A,25€
8.485,02 €

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Primer.- Aprovar els Padrons FISCALS de I'exercici 2019, pel següent import:
PADRÓ TAXA GUA1......
PADRÓ TAXA ESCOMBRARIES
PADRÓ TAXA CEMENTIRI.........

31.518,55 €
663.210,25 €
9.485,02 €

Segon.- Que es publiqui I'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i estigui
en exposició pública durant un termini de vint dies des de la seva publicació, a partir
dels quals si no hi ha cap reclamació, es considerará aprovat definitivament.
5.. APROVACIÓ DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS-VALUES.

Es presenten les relacions de les liquidacions efectuades de I'impost sobre l'increment
del valor del terreny (plus-válua) amb els números d'ordre i imports següents.
relació núm. 112019, per un import
relació núm. 212019, per un import

de 16.827 ,75 €
de 19.674,90 €
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Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
Aprovar les relacions de les liquidacions de plus-válues següents,
relació núm. 112019, per un import
relació núm. 212O19, per un import

de
de

16.827 ,75 €.
19.674,90 €.

6.. BAIXA D'EXPEDIENTS DE LIQUIDACIONS DE PLUS-VALUES.

Antecedents de fet
L'empresa BUILDINGCENTER SA, amb CIF A63106XXX, domiciliada al Ps. De
Recoletos, 37, 60 de 28004 Madrid, representada en aquest acte per TECNOTRAMIT
SL, domiciliada al carrer Casp, 97 de 08013 Barcelona, és contribuent pel concepte de
l'lmpost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusválua),
expedient 43512018, per un import de 105,11 euros, per la transmissió de la finca del
carrer del Vent, 6, bx. B.
En data 9 de gener de 2019, I'empresa TECNOTRAMIT SL, presenta una instáncia en
la que diu,

1- Que presenta l'escriptura de compravenda, atorgada per BUILDINGCENTER SAU,
protocol 1448 de data 23 de novembre de 2018, davant el notari D. Raimundo Fortuny
Márquez.

2- Que com conseqúéncia de la senténcia del Tribunal Constitucional d'11 de maig de

2017, s'han declarat inconstitucionals e/s articles 107.1, 107.2a) i 100.4 del Text Refós
de la LIei Reguladora de les Hisendes /ocals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu
42004 de 5 de marg, ja que a judici del Tribunal es vulnera I'article 31,1 de la
Constitució Espanyola, impedir al ciutadá complir amb la seva obligació de contribuir
d'acord amb la seva capacitat económica, quan en /es fransmissions d'immobles es
produeix una disminució del seu valor respecfe a I'adquisició del mateix por part del
transmetent.

3- Sol'licita no sotmetre a tributació a l'acreditar amb la documentació aportada, que
no s'ha produit un increment detvalor dets immobtes objecte de transmissió.
La liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
plusválua, es genera per l'escriptura de compravenda de data 23 de novembre de
2018, davant el notari D. Raimundo Fortuny Márquez.

A l'apartat, "Estipulaciones", punt segon,
cl pscrÉsrA,

s'especifica que
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que

correspon a la vivenda és de 74.500,00 euros
En I'escriptura de compravenda amb subrogació de data 12 de juliol de 2013, protocol
118512013 del notari Ricardo Cabanas Trejo, a favor de BUILDINGCENTAR SAU,
s'especifica que el preu de compra és de 88.018,13 euros.

De la documentació aportada es constata que el preu de compra a l'any 2013 va ser
superior al preu de venda a I'any 2018.
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018, va acordar l'aprovació de
la plusválua expedient 43512018, per un import de 105,11 euros, nom de
BUILDINGCENTER SAU, inclosa en la relació de plusválues 3712018.

a

La liquidació es va generar d'acord amb la Ordenanga Fiscal vigent.

Fonaments de dret

El Tribunal Constitucional, en la senténcia 5912017 d' 11 de maig, determina la
inconstitucionalitat dels articles 1A7.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2l2OO4, de 5 de
marg, peró sols en els supósits en que no s'hagi produit un increment de valor.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,

Primer.- Donar de baixa la liquidació de I'impost sobre I'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana expedient 43512018, a nom de I'empresa
BUILDINGCENTER SAU, en aplicació de la senténcia 5912017 d'11 de maig del
TRIBUNAL CONST¡TUCIONAL, amb les següents dades:
TITULAR
BUILDINGCENTER SAU

Segon.- Notificar

EXPEDIENT
435t2018

la present resolució a

IMPORT
105,11 €

TECNOTRAMIT

SL, representant de

BUILDINGCENTER SAU.

7.. APROVACIÓ, S¡ ESCAU, DE LA BAIXA DE REBUTS DE LA TAXA

DE

CONSERVACIÓ DEL CEM ENTI RI.

La senyora xxx, és contribuent pel concepte de taxa de conservació del cementiri, del
nínxol 359.
S'ha observat, que hi ha una duplicitat d'aquests rebuts corresponents als anys 2017
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Consultat, a BASE, resulta que sí que hi ha una duplicitat d'aquests rebuts, resultant
que la taxa de conservació del cementiri del nínxol 359, anys 2017 i 2018, sí estan
pagats. Pel contrari, es troben pendent de pagament els rebuts duplicats, pel mateix
concepte i anys.

Per tot I'anteriorment exposat i atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de
Govern Local per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen,
acorda,

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de conservació de cementiri anys 2017
2018, a nom de xxx, en motiu de duplicitats dels rebuts, amb les següents dades:

i

Taxa conseryació del cementiri,
Clau de cobrament

Conceote / adreca

43-05 1 -840 -20 17 -A1'0000032

1

43-05 1 -840-201 8-01 -0000032

1

Taxa conservació del cementiri 2017
NíNXOL 359
Taxa conservació del cementiri 2018
NíNXOL 359

lmport
24,81€

24,81€

Segon.- Notificar la present resolució a Base per a que tramiti la baixa dels rebuts i a la
senyora xxx.

8.- APROVAGIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ EN LA ''RÚA DE
CARNAVAL DE CREIXELL 2OI9'"

La regidoria de Festes ha organitzat, com cada any, la festa del carnaval. Entre les
activitats previstes está la celebració d'una rua amb comparses i carrosses.
Aquesta participació es podria considerar com una acció concertada amb les entitats
associatives del poble que amb els seus recursos i activitats són les que efectivament
realitzen I'esdeveniment de la rua. Actuacions previstes en els arts. 130 i 132.1.c del
DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
En el pressupost municipal prorrogat per a I'exercici 2019 figura en:

BASE 6a.- SIIBMENCIOwS

i

AJttTS

Es determina per aquest exercici I'atorgament de /es subvencions gue es detallen
a continuació previstes en la partida pressupostária 2019-1-334-48000 per aquest
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exerdd,

Entitat
Premis de Carnaval
d'estiu.

Concepte

i activitats )er fofes

lmport

les activitats que realitzin. 4.000,00

€

Atesa a proposta emesa per la regidora delegada de l'área de festes, sra. Pilar Romero
Gracia.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda,

Primer.- Aprovar les Bases de participació en
que es reprodueixen:

la

Rua de Carnaval de Creixell pel 2019

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RÚA DE CARNAUAL DE CREIXELL 2019
1.- Es considen ca,rossa a gualsevol muntatge o plataforma remolcada d'un vehicle de tncció
mecánica de la qual formin part un mínim de 10 persones drsfressades sofa un mateix tema.

Les mrdes máximes de les carrosses per poder circular per Creixell són: 4 m alEada, 2,50 m
amplada ¡ 6,50 m de llargada. Aquestes miden es fixen per poder fer el reconegut pels carrers
del nucli históric. En cas de que s'amplif o modifrquiel rcconegut cap als caners de I'eixample,
/es mrdes de la canossa també es podrcn augmentar.
2.- Es considera compa¡sa a un grup minim de 8 persones amb una disfressa igual o que faci
referencia a un mateix tema. Els vehicles auxiliars de les comparses haunn d'estar adequats a
la seva temática.
3.- Únicamenf es pot participar dins una sola categoria (carrossa o comparsa)
4.- La categoria de parclla pot incloure fins a un máxim de 3 o 4 components.

5.- Tant a les canosses com a les comparses un dels membres haurá de ser el responsable
del grup, i será e/ responsable de Ia ¡ecollida del confeti que és dura a terme el diious 28 de
febrer de 2019, en honri de 18:00 h a 20:00 h al Casal Municipal:
-Comparses (amb un mínim de 10 persones)

1 sac de confeti

Canosses

4 sacs de confeti per carrossa participant.

6.- A/o es permet Ia inscñpció al concurs de nens menors de 14 anys si no van acompanyats
d'un adult disfiessaf actuant com a reprcsentant delgrup.
7.- En cap cas es podrá llengar qualsevol obiecte que pugui fer mal.

8.- Les inscripcions es faran a la casa de cultura "Cal Cabalef' mitjangant la fitxa d'inscripció
fins al dia 28 de febrer de 2019. Teléfon 977138272.

@
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9.- Les ca,Tosses i comparces amb vehicle, haunn de comptar amb un extintor que hagi
passaf Ia conesponent revisió, així com d'una asseguftlnga de rcsponsabilitat civil que será la
que respondrá en cas de srnisfre. Un cop inscn1es i com a máxim 5 dies abans de Ia celebnció
de la rua, haunn d'haver prcsentat una cópia a la casa de cultura, o bé enviar-la per coffeu
e I ect ro n i c a l' ad rega i nf o c re ixeI I @c re ixe I l. c at.
10.- EIs conductots dels vehicles esfan sofmesos a la normativa vigent en matéria de tnnsit i
seguretat viária. Per motius de seguretat I'organització realitzará un test d'alcoholémia a l'inici
de la rua ais conducfors de /es canosses, per garantir la seguretat dunnt el reconegut. Aquest
test té carácter oblígatori.
11.- Les carrosses icomparses haunn de seguirels criteris d'avaluació de l'organització per
optar a Ia dotació económica.
12.- Per tal de fer el recompte inicial, fofs els participants es concentnnn a Ia Rambla de les
Moreres a íes 19:00 h. Sortida de la rua a les 19:30h.

En el moment de la concentnció fofs els nesponsab/es de cada grup (canossa, comparsa),
com els participants (individual, parclla), hauran de ¡ecollir el número d'inscripció gue se?s
asstgnará per participar. La rua finalitzará amb la desfilada de tots els participants al Casa/
Municipal.
1

3.-Dotació económica per partici pació

-Carrosses

250€

-Comparses

80€

14.- En cas de pluja o mal temps I'organització juntament amb els representanfs de /es
carrosses i comparses, es reseruen el d¡et de decidir una nova data per a celebnr la rua.
L'organització pot establir qualsevol altn norma que consideri adient pel bon desenvolupament
de l'acte.
15.- La participació en la rua i e/s acfes gue es facin comporta I'acceptació expressa d'aguesfs
bases.

Segon.- Que es publiquin al tauler d'anuncis de la Corporació i a la página web del
municipi per a general coneixement.

9.. CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANíSflQUES,
D'OBRES ¡AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.
Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

i
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En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
EXPED¡ENT 11212018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la Rehabilitació de la fagana, canviant el granit,
sense fer servir bastida, substitució de trenca-aigües dels 7 balcons interiors, a I'edifici
situat a I'av. De Roma, 26, expedient d'obres 11212018, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 4/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canalllzació d'una escomesa sobre vorera i
calgada de 4 x 0,3 m' i connexió d'un ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats, situat al carrer avinguda de Navarra, 34-G, expedient d'obres 412019, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 5/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar la reparació de la tanca del jardí i
recobrir-la amb pedra. Posar formigó aljardí; a I'habitatge situat al carrer Via Floréncia,
44 B, expedient d'obres 512019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 6/2019

Primer.- Concedir a Mercadona S.A, representada per la sra. xxx, la llicéncia d'obres
per la instal.lació a la vorera de I'edifici del mercat municipal, un sistema de bloqueig de
les rodes dels carros del supermercat situat a la vorera del mercat municipal, avinguda
del Mercat, 57-59, expedient d'obres 612019, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 7/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per pujar la tanca lateral de 17 ml fins a 1,2O m
d'algada. Ficar formigó al pati, 115 m', i rajoles. Fer escala al pati d'entrada al párquing;
al carrer de Sant Pere, 4, exp. 712019, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en fa present llicéncia.
EXPEDIENT 9/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reformes a la cuina i el bany, al c/ d'llla de
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Creta, 6, exp. 912019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals
particulars que figuren en la present llicéncia.

i

EXPEDIENT 1OI2OI9

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar el revestiment amb morter monocapa a
la part baixa de la fagana en la zona de la rampa d'accés a I'aparcament i la part
exterior de la tanca als carrers (uns 400 m' de revestiment vertical) ifeines de repassos
dels tancaments exteriors i la pavimentació dels accessos a quatre dels habitatges,
150 m2, als habitatges situats al carrer C/ Tortosa, 51 A-B-C-D i Cl Vendrell, 5 A-B-C-D,
expedient d'obres 1012019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions
generals i particulars que figuren en la present llicéncia.
10.- DEVOLUCTÓ, St ESCAU, DE FTANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents dels quatre que la formen, acorda,
EXPEDIENT 51/20I8

Primer.- Retornar la fianga núm.5412018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 5112018 per realitzar les
obres de posar pedra vista a la fagana de la casa, 50

m2

al carrerAntoni Tápies, 9.

EXPEDIENT 82/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.8112018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.8212018 per realitzar les
obres de canviar les finestres de fusta, al carrer Marc Aureli,

1

.

EXPEDIENT 9O/20I8

Primer.- Retornar la fianga núm.9112018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 90/2018, per realitzar les
obres de reforma de cuina i banya, al carrer Sant Jordi, 14.
EXPEDIENT IlOl2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 1Ogl2O18 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 'l1Ol2O18 per realitzar les
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obres de condicionar

i pavimentar la terrassa del menjador, al carrer av. Paisos

Catalans, 10.

EXPEDIENT 133/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 13412018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 13312018 per realitzar les
obres de canviar tres finestres i arrebossar la fagana, al carrer Joaquim Sunyer, 13.

1I.. PRORROGAR A L'EMPRESA SEALAND ON OFFSHORE SERVICES S.L.U. EL
CONTRACTE DEL SERVEI D'ABALISAMENT DE LA PLATJA DE CREIXELL.
La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinária celebrada el dia 27
de juliol de 2017 , va adoptar el següent acord,

"Primer.- Subrogar a l'empresa SEALAND ON OFFSHORE SERVICES, S.L. U, amb
CtF. 8557A1)OX, i domicitiada al carrer Carbó, 7 nau 1 polígon Riu Clar, 43006
Tarragona, en el compliment de les obligacions derivades del contracte "Servei
d'abalisament de ta platja de Creixell" exp. 1/2016, així com en e/s drets dimanants
del mateix contracte, per ser la mercantil adquirent de l'adiudicatána Serveis Marítíms
i Cosfers de la Mediterránia, S.L.
.

./..u

La cláusula segona del contracte estableix que: "L'import total del contracte és pel preu
6.900 € més 1 .449 € d' IVA per any, amb una durada de 3 anys, que fan un preu de
2O7OO € més 4.347 € d'lVA. Aquest contracte podrá ser prorrogat un any més, si és el
cas, pel mateix import anual."

El contracte, s'ha realitzat els anys 2016, 2017 i 2018, i Sealand on offshore services,
S.L.U, representada pel sr. xxx demana la prórroga per l'any 2019, prevista al
contracte.

La disposició transitória primera, punt 2, de la Llei 912017, de contractes del Sector
Públic, estableix que els contracte adjudicats amb anterioritat a I'entrada en vigor
aquesta llei, es regiran, en quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
seva modificació, durada írégim de prÓrrogues, per la normativa anterior.
L'article 303, del Reial decret legislatiu 312011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector pública, estableix que:

"1. Els contractes de serveis no poden tenir un termini de vigéncia superior a quatre
anys amb les condicions i els límits que estableixen les normes pressupostáries
respectives de les administracions públiques, si bé es pot preveure el mateix contracte
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la prÓrroga per mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la durada
total del contracte, incloses les prórrogues, no excedeixi els 6 anys, que les
prÓrrogues no superin, ailladament o conjuntament, elterminifixat origináriament...."

i

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,

Primer.- Prorrogar el contracte "Servei d'abalisament de la platja de Creixell" exp.
112016, a la mercantil SEALAND ON OFFSHORE SERVICES, S.L.U, amb ClF.
855701XXX, i domiciliada al carrer Carbó, 7 nau 1 polígon Riu Clar, 43006 Tarragona,
representada pel sr, xxx, per a l'any 2O19, tal i com es va preveure al contracte inicial.

Segon.- L'import del contracte és pel preu 6.900 € més 1.449 € d'VA per I'any 2019
Tercer.- D'acord amb el Pla d'abalisament de les platges de Creixell, I'abalísament
s'inicia el mes de maig ifinalitza al mes d'octubre de 2019, amb la seva retirada.

Quart.- Notificar la present resolució a I'empresa SEALAND ON OFFSHORE
SERVICES, S.L.U, amb ClF, B55701XXX, i domiciliada al carrer Carbó, 7 nau 1
polígon Riu Cla¡ 43006 Tarragona, representada pel sr. xxx.

12.. DACIÓ DE COMPTE DE D'INSCRPCIÓ AL REGISTRE D'ACTIVITATS
L'OBERTURA D'UN ESTABLIMENT DESTINAT A coMERg DE FRUITES,
VERDURES I OUS.

El Senyor xxx, amb DNI xxx, ha aportat declaració responsable d'una activitat
destinada a comerg de fruites, verdures i ous, a situar al carrer Renau, 2, porta A,
referéncia Cadastral 9683401CF6598S0001XR, presentada en el Registre d'Entrada
d'aquest Ajuntament en dataT de gener de 2019, amb número de registre 87.
Així mateix ha aportat declaració responsable en matéria de salut alimentária.
Comprovada formalment la documentació, és suficient. L'esmentada activitat queda
inscrita al Registre d'Activitats municipals amb la següent informació, sens perjudici del
control posterior del compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a
I'exercici de I'activitat.
Nom activitat: FRUITES I HORTALISSES

Tipus Activitat: Establiment comercial destinada

a la venda al detall de fruita

hortalisses.

Codi CCAE.4721

cl nscrÉsrA,

FLx 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305100-B

3 - TEL. 977 80 02 02 -

i

Titular de l'activitat: xxx

NIE: xxx
Ubicació activitat Carrer Renau, número 2-A
Referéncia cadastral 968340 1 C F6598S000 1 XR,
:

Numero de registre d'activitats. O1l2O18

I3.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta

assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
tres de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico

I no havent-hi cap més
sessro a

La Secretária acctal.,

EI

lopart i Senent

